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==AGENDA=:=

;Broeker Vrouwencafe:"Blijf
van mijn lijf"(Broekerhuis)

:KoD.So:Hokkeuring hoenders
:PlattelandsyrouwenlUitstap-
je LeersumoRijtoer met huif-

,kar«
;Broeker Vrouv;encafe:Koffie-
ochtend (Broekerhuis)

:NoC,V.Bc;25-aarig bestaano
Trio "Kleinkunst"o

iGemeenteraadsvergaderingo
;Broeker Vrouwencafe:Cafe-*
avond (Broekerhuis)o

:K,D«S,:Contactayond met
keurmeestdr Co Bos

:NUT;DroCoden Hartoog,verslag
"Zeilreis om de wereld"-

:KoDoS.; Jongdierendag,kon33nen
;Plattelandsvrouwen:Een avond
over"V/aterland"door de heer
BohemenCWeeshuiSjM'dam)

:NoG.V.B.:de heer Lara,onder-
v;erp; "Nes ammin"..

:Plattelandsvrouwen:Gezamen-

lijke avond met Monnickendam
Brugman's PoppentheaterCVer.
gebouv/ M'dam)

;NUT;"Broekers voor Broekers'
:NUT:Dia-avond over tuin en
tuinaanlego

:N.C.V.B.;mevroVoogd;onder-
vjerp "Mensendieck" o

:Plattelandsvrouv/en:Koek ver-

gulden met mevr«Jaburg
(Broekerhuis)

:N.CoVoB.;Kerstavondo

==REDAI^TIEV/ISSELING==

is de laatste editie waaraan de heer

==INLEVEREN KOPIJ==

Door reeds vermelde redaktiewisseling ver-
andert het redaktie-adres voor inlevering
van uw kopijo Dit wo.rdt:mevro AoDrijver-
Hoogland, Buitenweeren 17» telo1201o
In verband met het feit dat de redaktie-
vergadering wordt veiplaatst van maandag-
avond naar maandagmiddag < dient kopij
uiterlijk zondag, voorafgaande aan ver-
schijndatum, ingeleverd te zijno

ssHET BROEKER VROUWENCAF£==
Donderdag 13 September aoSo houdt het
Broeker Vrouwencafe haar eerste bijeenkomst
in het nieuwe seizoeno Dan zal de stichting
"Blijf van mijn lijf" bij ons in Het Broe
ker Huis te gast zijn. Aanvang 20.15 uur.
V/e hebben dit onderwerp juist yoor deze
avond uitgekozen in verband met het feit
dat het IKON op 21 en 28 September een do-
cumentaire uitzendt over dit onderwerp.
De manier van werken van deze stichting
zal in grote lijnen wel bekend zijn.
Donderdag willen we v/at dieper op de zaak
ingaan samen met een aantal vrouwen die in
hun speciale nood hun toevlucht bij deze
organisatie hebben gezocht. Verder lijkt
het ons belangrijk, dat u weet dat we de
donderdag hebben uitgekozen als speciale
Vrouwencafeavondo V/e hopen u vaak te ont-
moeten. V/erkgroep Vrouv/encafe: Contactadrea

Anneke de Haan-V/iedemei jer
Nieuwland 5
Broek in Waterland, tel. 1695»

==:GEVONDEN==

BIC-aansteker inleren hoesje met hanger-
tje (beige). Gevonden bij voetgangerstun-
nel. Te bekoraen bij: .^nnelies Vos,Zuid-
einde 8A, tel. 1578Bit

H.W

heeft gegeven
Langs deze weg v/il het bestuur van de
Stichting "Broeker Gemeenschap"zijn dank
uitspreken voor het vele werk dat hij in
de afgelopen 15 jaar voor en in de Broe
ker Gemeenschap heeft verrichto Het be
stuur hoopt dat zijn opvolgers het werk
net zo nauv/gezet zullen yerrichteno

Eppenga zijn redaktionele medewerking===:=
==VOLLEYBAL==

Het volleybalseizoen-is weer begonnenl
Volleybalvereniging SPARTA kan v/eer nieuwe
leden plaatsen.
Jongens en raeisjes tussen 9 en ^2 jaar:
v/oensdag 16.^5-17 o^5 liur.
Jongens en meisjes van 12 en 13 jaar:
vrijdag 18.30-19-50 uur.
Oudere meisjes en dames:vrijdag 19-30-21.00
uur



Jongens en heren: vrijdag 21®00-22o00 uuro
Door al deze ploegen v/orden v/edstrijden
gespeeld. Voor de recreanten is er een rao-
gelijkheid tot »'Gezellig een partijtje spe-
len" op dinsdagavond van 22*00-23*00
In September is er voor alle groepen de mo-
gelijkheid om eens gratis kennis te komen
maken en mee te doenll!!
Loopt u eens binnen, u bent van harte weL.

iym-t ====

=:=:WAT BESLOOT DE GEI4EENTSRAAD==
Op 28 augustus jol. zijn door de gemeen-
teraad de volgende besluiten genomen*
Het aan banden leggen van het sluipverkeer
pp het Zuideinde en in Zuiderwoude zal ge-
beuren zoals oorspronkelijk was besloten*
Een voorstel van burgemeester en v/ethou-
ders om dit besluit te wijzigen kreeg nxet
voldoende steun van de raad.

De raad ging accoord met het heffen van
een bepaald bedrag aan .leges van de arken*
De verordening winkelsluitingwet werd aan-
gepast aan de wensen van de minister*
4an de heer Berghorst werd op zijn verzoek
pntslag verleend als ambtenaar van de bur-
gerlijke stand* Besloten werd verder een
aan de eisen des tijds voldoende bezoldi-
gingsv^rordening vast te stellen* De nota
v/aarin het college van b en w zich uit-
spreekt tegen de verkoop van woningwet-
v/oningen werd aanvaard* Aan het Hoogheem-
raadschap V/aterland werd de eigendom van
een aantal v/egen overgedragen, terwijl van
mej* PoKlein uit Zuiderwoude een perceel
grond werd aangekocht. Teh behoeve van de
lagere school in Zuiderwoude werden leer-
middelen aangeschaft* Aan tv/ee huurders
van grond achter het gemeentehuis v/erd de
huur opgezegd in verband met de uitbrei-
ding van de secretarie. Een verzoek om
voorziening tegen weigering van een bouw-
vergunning werd ongegrond verklaard* Ver
der discussieerde de raad over de woningen
aan de Wagengouv/ en de zg* spreekrecht-
bijeenkomst. Voor wat betreft het eerste
onderwerp sprak de raad zich uit voor re-
novatie van deze v/oningen. De spreekrecht-
bijeenkomst werd afgeschaft omdat de meer-
derheid van de raad vond dat deze niet vol
deden aan het beoogde doel.

==YOGA==

Met ingang van maandag 3 September gaan
bij voldoende belangstelling de yogalessen
in Broek in V/aterland v/eer beginnen.
In gebouw "Het Groene Kruis" aan het par-
keerterrein*

Tijd: maandagavond 7»15-2*15 uur en 8*30-
9*30 uur* Donderdagmiddag; 1«00r2*00 uur
en van 2*15-3«15 uur*
Hocht u belangstelling hebben dan kunt u
bellen: 075-167675.

=:=ADVERTENTIE3==

Aannemingsbedrijf J* Buitenhuis B*V* bouwt
te Zuiderwoude 2 riante vrijstaande land-
huizen met garage, in waterlandse stijl en
gelegen aan de Dorpsstraat in dit rustieke
plaatsje. De huizen worden voorzien van al
le denkbare comfort en beschikken over een

zeer ruime tuin, grenzend aan vis- en vaar-
water. Prijs per huis j ^35.000,— k«k*
Voor inwoners van en economisch gebondenen
aan Broek in V/aterland uitvoerige docu-
mentatie beschikbaar op aanvrage onder tel*
no. 02908-3655(b-g*g* 02903-1^28)

BEOEiC IN W^ITERLAND 'Keerngouw 3
een 7 jaar geleden voor een groot deel ge-
restaureerd karalcteristiek Broeker monu-

mentaal v/oonhuis met tuin*

Ind.: 2 hallen met plavuizen, royale achter
kamer (6x^*4), toilet, bijkeuken, eethoek
4o5x^*5» keuken, living 6x^.
1e verdo: vide, werkhoek, k slaapk* +slaap-
hoek, badkaimer met aparte douche, daarbo-
ven bergzolder^ Schuur 6x2*8, hete lucht-
verwarming, geisoleerd.
Hachtig balken plafond met korbelen uit
1625. Dit monument is een bezichtiging
waard. Plattegrond op aanvraag. Prijs
neOat*ko

Informaties biJ; Tj.Hoekstra, Kerkstraat
6^, 1l4l BJ Monnickendam, tel.02995-^051

Te koop: De Vennen royale middenwoning
met aangebouwdd berging. Ind*; hal met
veel kastruimte, L-vorraige woonk. met open-t
haard en tuindeuren naar achtertuin.

1e verd.; royale badkamer met ligbad, 2e
toilet, 2 ruime slaapk. 2e verd.; overloop
met nog 2 slaapk. en veel bergruimte.
Het geheel is voorzien van een gas-CV.
Prachtige rustige ligging met tuin op Z0»
Koopsom n.o.t.k.
Inlichtingen: tel.02903-1724.

==BUEGERLIJKE STAND=:=

Gehuwd; Wietze Hans Buster, oud 31 jaar''^
en Lucianne Duurland, oud 21 jaar,
Rudolf Richard Lobbes, oud 29 jaar
en Louv/rina Johanna Jacoba Boot,
oud 23 jaar beiden wonende te
Mark en•

Gerrit Mulder, oud 44 jaar en
Eegje Honingh, oud 33 jaar*

==AGENDA RAADSVERGADERING=:=

(25 September 1979)
1. Opening*
2. Notulen-

3* Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Verslaglegging vergaderingen gemeen-

schappelijke regelingen.
5* Beschikbaar stellen van een krediet

van J 32.800,— voor een grondige onder-
houdsbeurt aan de brug over het Kerk EE
te Zuiderwoude.

6. Aankoop van stukjes grond, die reeds
gedurende jarwn onder het wegdek van
de Zuiderv/ouder Dorpsstraat zijn gele
gen, doch nog eigendom van particulieren

zie volgende bladzij.

SPREUK VAN DE WEEK: (last but not least?)

Op de tunnel:

Veel voeten in aardell!



8,

10.

11

13.
14.

Vaststelling wijziging bestemrningsplan
Zuiderwoude, v/aardoor Ooiiio het navol-
gende mogelijk gemaakt wordt:
-de bouw van 5 v/oningen;
-de bouv/ van een school;
-de aanleg van een parkeerplaatSo
Vestigen van de erfdienstbaarheid van
voetpad op een gedeelte van een percee"
dat eigendom is van de Stichting Me-
derlandse Centrale voor Huisvesting
van bejaarden, toW» het voetpad tus-
sen de Klinke en De Draaio
Financiele afwikkeling van het Broeker
Huis zoals het tot 1 okto1978 v;erd
geexploiteerd»
Voorbereidingsbesluit voor uitbreiding
van Het Broeker Huis met het doel de
dorpshuisfunctie van dit gebouv; te ver-
sterken.

Beschikbaarstelling van een voorberei-
dingskrediet voor het doen vervaardi-
gen van een plan voor uitbreiding en
restauratie van Het Broeker Huis,
Bespreking van de provincials notitie
over toepassing van de Wet op Ruimte-
lijke Ordening op ligplaatsen voor
i\roonschepen, wat zal gebeuren aan de
hand van een nota van burgemeester en
wethouders en eventuele nog van par-
ticulieren te ontvangen reakties.
Rondvraag,
Sluiting.

==MOTI!rIE -V-AH-G^^t-oeL, vioWOONSGHEPEH=:=
Burgemeester en wethouders hebben de no
titie van Gedeputeerde Staten ontvangen
over toepassing van de V/et op Ruimtelijke
Ordening op ligplaatsen vocr v/oonschepen.
2iij stellen woonark bev/oners in de gele-
genheid te reageren op deze notitie waar-
in een aantal belangrijke aspecten van de
woonschepenproblematiek aan de orde komen.

Jie notitie ligt gedurende 14 dagen na
!itum van dit blad voor een ieder ter

secretarie op het Kerkplein 6 ter inzage.
Reacties kunnen binnen deze terraijn
schriftelijk bij burgemeester en wethouders
v/orden ingediend. In de raadsvergadering
van 25 September komt de notitie aan de
orde.

==Reconstructie aUIDERWOUDER DORPSSTRAAT==

Tijdens de op 4 juli j.l. plaats gehad
hebbende voorlichtingsavond over o.m. het
bestemrningsplan Zuiderv/oude, is meege-
deeld dat met de reconstructie van de

Dorpsstraat na de bouwvakvakantie een aan-
vang zou worden gemaakt. Helaas is dit
1. .niet mogelijk gebleken.Thans is
het de bedoeling begin oktober met deze
werkzaamheden te beginnen.
Dit uitstel, dat erg wordt betreurd, heeft
Oom. de volgende oorzaken:
-het technisch gereedmaken heeft v/at meer
tijd gevergd dan v/as gedacht;

-in het overleg met de eigenaren van grond,
die reeds gedurende tientallen jaren
onder de weg ligt, is de wens naar voren

gebracht het wegtrace iets in noordelijke

richting te verleggen zonder dat dit
voor het wegdek nadelige gevolgen mag
hebben door de nu nog aanwezige te dempen
sloot;

•in verband met ingekomen bezwaarschriften
v/ordt nu bezien of de wegsloot ter hoog-
te van het dorpshuis en ten westen daar-
van moet worden gedempt dan v/el in ver
band met de waterhuishouding moet v/orden
verbreed, waarover in de raadsvergadering
van 25 sept.a.s. in het kader van het
bestemrningsplan een beslissing zal wor
den genomen.

==:LOKAAL HAVENRAKKERB==
Het negende lokaal bij de Havenrakkers
komt toch!

Een dezer dagen bereikte ons de prettige
mededeling, dat het Ministerie van Onder-
wijs en IVe tensehappen alsnog heeft be-
sloten de goedkeurende verklaring af te
geven voor de bouw van het negende lokaal
De reden van dit gewijzigd standpunt was
de verlaging van de leerlingenschaal met
ingang van het schooljaar 1979/1980,
waardoor het maxiraaal aantal leerlingen
per leerkracht van 31 werd teruggebracht
naar 30. Hierop aansluitend hebben we
het ministerie verzocht alsnog de goed
keurende verklaring af te geven, zodat
i^e het ingediende beroepschrift konden
int5?ekken.
Inmiddei-e^ is OLOja. He leverancier opdracht
gegaven^ he tr lokaal te to t
gevolg heeft dat het 15 oktober a.c»
gebruik genomen zal kunnen worden.

==LOSLOPEND£ HONDEN==

(herhaling)
Regelmatig ontvangen vie klachten over
loslopende honden. Het is daarora nuttig
eenieder te wijzen op het ^epaalde in
art. 82 van de Algemene Politieverordening
dezer gemeente, v/aarin het navolgende
staat:

"De eigenaar, houder of verzorger van
een hond is verplicht zorg te dragen
dat deze:

a.Niet tussen 20.00 en O6.OO uur rumoer
of burengerucht verv/ekt;

b.Niet losloopt binnen de bebouv/de kom
der gemeente, alsmede buiten de be-
bouwde kom in de nabijheid van gra-
zend vee."

Bij alle eigenaren, houders of verzorgers
van honden wordt erop aangedrongen deze
bepaling strikt na te leven.
TER A.yiVULLING;

Indien anderen constateren, dat dit ver-
bod door bepaalde inv/oners regelmatig
wordt overtreden, gelieve men dit bij de
politic te raelden.
Het (eerst waarschuwend) optreden van de
politic wordt vergemakkelijkt als men
dan tevens kan en v/il vermelden wiens

hond dit betreft, zodat de politic kan
v/aarschuv/en zonder het zelf te hebben

geconstateerd.

zie volgende blad



Is u de honden dan aan de lijn heeft
enk dan ook eens aan de overlast die^
ij anderen kunnen bezorgen wanneer zij
p de openbare weg hun behoeften doen»
ok al v/eer ingevolge de APV bent u,
ocht u bond onver"hoopt" zijn behoefte
p de openbare weg doen, verplicht de
itwerpselen te verwijderen*

=:=G£t4EENTE BROEK IN WATERLAND==
urgemeester en wethouders van Broek

in V/aterland maken bekend, dat zij voor-
nemens zijn met toepassing van artikel.

9 van de. Wet op de Ruimtelijke Ordening
en artikel 50, lid 8, van de V/oningwet,
een bouwvergunning te verlenen aan:
1. de beer T.J. van Gog, wonende De

Erven A-0, albier, tot bet bouwen van
een woonbuis op bet perceel kadastraal
bekend gemeente Broek in V/aterland,
sectie B, nr, 1708(ged.), plaatselijk
bekend, De Erven ^0; . «

2. de beer G. Klok, wonende Dijkeinde 7
te Zuiderv/oude, tot bet verbouwen
vain een boerdeij tot twee v/oningen
op bet perceel kadastraal bekend
gemeente Broek in V/aterland, sectie
D, nr. 8o6, plaatselijk bekend,
Dijkeinde 7 te Zuiderwoude.

Gedurende dagen, te rekenen vanaf 11
September 1979i lisgen beide bouwplan-
nen ter inzage op de afdeling Algemene
Zaken^ ter gemeentesecretarie Kerkplein
6, albier.
Zij die bezv/aren hebben tegen boven-
vermelde bouwplannen kunnen gedurende
voorraelde termijn van 1^ dagen bun be~
zwaren schriftelijk kenbaar maken aan
burgemeester en v/etbouders dezer g©**
meente.

Broek in Waterland, 7 september'79
Burgemeester en wetbouders voornoemd
de secretaris, de burgemeester,
G.H.Goedbard J. Koppenaal

Bibliotbeek geopend;
maandag i 15-30 - 16.50 uur

19.00 - 20.30 uur
donderdag : 19*00 - 20.30 uur
Roomeinde 3

GEZINS- EN BEJAARDENHULP
Leidster: mevr. M. de Graaf-Back

De Erven l8, tel.171o
Spreekuur iedere werkdag van
8.30 - 9*30 uur

1e donderdag van de maand:
etsv/inkel

20.00 - 21.00 uur
V/ijkgebouw Groene Kruis

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK V/EBK
Maatscbappelijk werkster:
Mevr. M. V/eeber
Spreekuur Uitdam, Zuiderwoude,
Broek in V/aterland: elke vrijdag
van 12.00-13.00 uur in bet Groene
Kruisgebouw, Nieuwland 22, tel.1255
Op werkdagen van 10.00-12.00 uur—

OPPASCENTRALE

Voor een oppas 's avonds of in de
scboolvakanties, ook voor overdag,
kunt u bellen naar mevr« Kniidenier,
Molengouw bij ^8, tel. I636
V/ilt u tijdig uw oppas bestellen?
U bent verplicbt de meisjes naar
buis te brengen.

ADVERTENTIES

Bloemen bestellen?
"A r o s a" bellen11
Galggouw 28, Broek in V/aterland
tel. leSlt. b.g.g. 020-751524

GEDIPLOMEERD PEDICURE
Mevr. F. Brouwen-van der Zee,
Broekermeerdijk 6, tel. 1^12 '
Behandeling na afs^raak
ook aan buis.
Op advies van de dokter ook aanme-
ten van steunzolen en elastieke kopseu


